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 תואקדנופ ךילה בוצקתל ךירדמ - םיאג תובא
 ךרד ,תויציב תמורת בלשמ ,תואקדנופ ךילה תענתה םרט יביצקתה טביהב םידעוימ םירוהל עייסל דעוימ הז ךירדמ

 לש קימעמ רבסה ןלהל .ךרדה ךרואל םינושה תוריש ינתונ לומ ,הדילה דעו תואקדנופה םע תורשקתה ,םירבוע תריצי

 םיקפסה ןיב תויולע תאוושהל סיסב ןכו תואקדנופ ךילהל ביצקת תיינבו תויולע ןדמוא תריצי תבוטל תויופצה תואצוהה

 .םינושה

 תוחתונמ הלא תויולע .לעופב ןיד יכרוע ,תויונכוס ,תואפרממ תויולע זוכיר תועצמאב הרצונ הטמ ביצקתה תלבט

 רשקב תולכשומ תוטלחה לבקל ןתינ םסיסב לע רשא ,תויופצה תויולעה ךס חווט םיגציימה הטמ םימישרתב תובלושמו

 .הלבטב גצומש םומיסקמהמ תוהובג תויולע ןכתייש ךכ ,תוכורכה תויולעל יטרדנטס ףירעת ןיא - בל ומיש .בוצקתל

  .תואקדנופ ךילהל םיקפס תריחב תרגסמב םילוקישה ךסמ דחא לוקיש קר הווהמ תורישה תולע יכ שגדוי

 אלש תומיוסמ תויולע ןנשי .תואקדנופ ךילה תרגסמב תויורשפאה תויולעה תא הליכמ הטמ תירנגה ביצקת תלבט

 תחא לכל - חוטיב תויולע ,המגודל .םיוסמ ךילהל תיטנוולר תחא היצפוא קרש םיפיעס ןכתיי ,ךפהלו ,ךילה לכ לע תולח

 .םויכ הלש יחוטיב סוטטסל םאתהב ,ךלש תיאקדנופה רובע תחא חוטיב תייצפוא קר ןכתיי ךא ,תויולע ןווגמ שי ןהמ

 תדומעב .תוכורכה תוילאיצנטופה תויולעה קר אלא תואקדנופ ךילה לש תללוכ תולע גציימ וניא הדומע לכ ךס יכ שגדוי

 ןוגכ תואצוה רזחהב תוכורכה תויולע ,ןכ ומכ .םיפיעס םתוא רובע רתויב תוחיכשה תויולעה תועיפומ "הצופנה" תולעה

 תונכוס התוא תרגסמב םג יתועמשמ ןפואב ונתשיו לעופב תיקדנופל םאתהב וביוחי ,"תונתשמ תויולע" קרפב ולא

  .תואקדנופ
 ביצקתה יפיעס לע רבסה

שמתשת - תויציב תמרות םירקמה  בורב  םרות . יציבב  שומישל  תורושקה  תוינייפואה  תויולעה  תא  טרפמ  הז  רזגמ   

תויציב םרות  אוצמל  ידכ  תויציב  תמרותל   תונכוסב 

 תיאקדנופ ,תויציב תמרותה לש רושיאו ןוימ יכילה ןוגכ ,תיפוג ץוח הירפהה ךילה תרגסמב תויופצה תויולע – האפרמ

 יושע לפטמה אפורה ,ךלש תיאופרה הירוטסיהה וא יפיצפסה ךבצמל םאתהב .האפרמה י"ע םידעוימה םירוה ןכו

 רוחמת תועיצמ תובר תואפרמ .ח"פוק י"ע הנסוכית םיתיעל ןקלח רשאכ ,הירפהה עוציב םרט תופסונ תוקידב שקבל

 ןכתיי ,תיאקדנופה וא תויציבה תמרות ןיגב תופסונ תוקידב הנשרדיתו הדימב ךא ,הז קרפב םיפיעסה בור ןיגב ינללוכ

  .םאתהב תופסונ תויולע

 תואקדנופ ךילה תרגסמב תויופצה תופסונ תויולעה םע דחי תואקדנופ תונכוס לש יווילל תוולנה תולמע – לוהינ ימד

 .תונכוס לש יוויל אלל

 םיקפס וא תויונכוסה ךרד תונימזה תויתפסות תוכמות תורגסמו םיתוריש תוליבח – תויתפסות תרגסמ תואצוה

 תיאקדנופה לש היתושירד וא/ו םידעוימה םירוהה לש םלוקישל םאתהב ,תוילנויצפוא ןניה בורל וליא תויולע .םינושה

  .תונכוסה וא
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 הדיחא הליבח תועיצמ תובר תויונכוס .תיאקדנופל הנמלושתש שארמ תועבקנה תויולע – תיאקדנופל תויופצ תואצוה

 תורשפאמ תורחא תויונכוס ,תאז םע .תוללכנה תועובק תויולעו סיסבה רכשל סחייתהב ,תויאקדנופל תיטרדנטסו

  .םאתהב הזוחב תועבקנו שארמ תועודי הלא תויולע ,הרקמ לכב .ןהלש רכשה תא עובקל תויאקדנופל

 תריחב תעב .שארמ תועודי ןניאו וא/ו לעופב תואצוה רזחהכ תומלושמה תויולע – תיאקדנופל תונתשמ תואצוה

 תויולעו תיפרגואיגה המוקימ ,ףטושב היתואצוהל םאתהב ,תונתשמה תויולע הבוג תא ךירעהל ןתינ תיאקדנופה

  ).'וכו ,תופטוש תוקידבל ח"פוק ,האפרמה( םירחאה םיקפסה םוקימל סחיב הל תויופצה העיסנה

 תיציבה תמרות לומ ןוגכ ,תואקדנופ ךילה ךרואל םיבר םימכסה לע המיתחו שוביג תבוטל יטפשמ יוויל שרדנ – יטפשמ

 בורל .תוכורכה תויולעהו תויטפשמה תושירדה םג ךכ ,הנידמל הנידממ םינתשמ םיקוחה ב"הראב .תיאקדנופה לומו

 ןדמוא לבקתמ ,תילאיצנטופ תיאקדנופל המאתה תעב .תואקדנופה תררוגתמ הב הנידמב ןיד ךרוע קיסעהל שרדנ

  .תיטנוולרה הנידמב יטפשמה תולעל

 לש תיבה קשמ לוהינל עויס תויולע המגודל ,תוחיכש אל ךא תויטרדנטס תולמע - תוילאיצנטופ תופסונ תולמע

  .םימואת ןוירה ןיגב ןכו ,ןויריהה תעב תיאקדנופה

תירנגה ביצקת תלבט - ארקמ  

 םילוחכ תודש
  .ולא םיפיעסב המושר אל םתולעש ךכ ,םירחא םיפיעסב םיללכנ םיתיעל רשא םיתוריש

םיקורי תודש  
  .חוטיב ןכוס וא תחקרמ תיב ןוגכ ,ישילש םרוגל בורל תומלושמ רשא תויולע

 םילוגס תודש
  .יסופיט תואקדנופ ךילה ךרואל םישרדנ םניא בורל רשא םייאופר םיכילהו םיתוריש

 םיבוהצ תודש
 .םימיוסמ םיקפס ידי לע םישרדנ וליפא וא םיעצומ ,םינימז תויהל םילולע ךא ,םייתרגש אל םיתוריש
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